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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ biên tập Trang thông tin điện tử  

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin 
điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập 

thuận tiện đối với các trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn Tổ biên tập Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh Tuyên Quang gồm các ông (bà) sau:   

 1. Ông Nguyễn Tuyên, Cục trưởng - Tổ trưởng  

 2. Bà Phan Thị Mai Thảo, Phó Cục trưởng - Tổ phó 

 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng - 

Tổ phó, phụ trách bộ phận thường trực Tổ biên tập 

 4. Ông Trần Kim Sơn, Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo - Thành viên 

 5. Bà Phạm Thị Linh Điệp, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA - 

Thành viên 

 6. Ông Ứng Anh Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ  - Thành viên 

 7. Bà Nguyễn Thu Huyền, Phó Chánh Văn phòng - Thành viên 

 8. Bà Đào Hải Hà, Phụ trách Kế toán HCSN - Thành viên 

 9. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Thư ký - Thành viên. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ biên tập do Cục trưởng 

Cục Thi hành án dân sự quy định. 
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Thành viên Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng 

chế độ bồi dưỡng theo quy định.  

Điều 3. Văn phòng Cục Thi hành án dân sự là bộ phận Thường trực của 

Tổ biên tập, giúp Tổ biên tập thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc chức năng 

của Tổ. 

Bộ phận Thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm 

trước Tổ trưởng Tổ biên tập về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy 

định tại Quy chế hoạt động của Tổ biên tập. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 228/QĐ-CTHADS ngày 02/12/2016 của Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Tuyên Quang về việc kiện toàn Tổ biên tập Trang thông tin điện tử của Cục 

Thi hành án dân sự. 

Điều 5. Tổ trưởng Tổ biên tập, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị 

thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố và 

các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Tổng cục THADS (để báo cáo); 

- Cục Công nghệ TT-BTP (để báo cáo); 

- Như điều 5 (thực hiện); 

- Trang TTĐT của Cục (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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